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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
ه مد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابالح

 أجمعين، أما بعد....
لــ  فــكر ر العــد  كن  كــهن   ــد   ومــا اى ــا ةــداىة  ــد   : "-رحمووه هللا تعووالى–فيقوووا المفلوو  

اله، فقواا: موا ادعى على شخص فُطلبت منوه البينوة، فقواا: فواله  لو،د لوت، فاسوُ دعت فو" ةداىة  
 عندي له ش،ادة أنكر، أنكر العدا أه تكوه له عنده ش،ادة.

مسوللة  عنوت ال "بلـ  م ـ رسـيهدا ق  ك  ك ـ   :وقـا " ثوم شو،د لوه  ،وا بعود  لو " ثم ةدد بدا بعـد للـ "
عوى مف رضة فت عدا وإال فاالح ماا قائم أنه ُ ذا له شتٌء من الماا، ثوم قواا: كنوت ُأنسوي ،ا، واد

المسووللة مف رضووة فووت عوودا، ومووذا االح موواا من وو و بالنسووبة لووه، ومووو محموووٌا علووى لكوون  ... أنووه
 وادعى دعوى تع ري جميع الناس أنه ينساما.  ،الصدق

 فإن،ا ُتقبل منه." بل  م  رسيهدا ق  ك   : ك  ثم ةدد بدا بعد لل  وقا "
و عضوو شوخٌص لوه شورأ  أ" تجر إلا رفس  بعضدا بطل  ةداىت  في ال ـ  وما ةدد بشداىة  "

فووت شووركة، وقوواا: أنووا عنوودي شوو،ادة أه مووذه اللووركة ل،ووا ديووٌن عنوود فوواله قوودره كووذا لووو أثب نووا مووذه 
ا: الل،ادة، لصار له نصيٌب من مذا الماا؛ ألنه شرأ ، فإه مذه الل،ادة تبطل فت الكل، وال ُ قا

يع،ووا ال ُتقبوول شوو،ادته فووت نصوويب تيووره وال ُتقبوول فووت نصوويبه؛ ألن،ووا ب ا بطوول جوو ٌء من،ووا بطوول جم
ُي صور أه ُ قبل نص  ش،ادة، وأرد نص  ش،ادة، والمسللة واضحة ب ا ش،د بما  جور بلوى نفسوه 

 النفع فإن،ا ال ُتقبل منه سواًء اس قل  ،ذا النفع أو اش رك معه تيره.
 طالب:.......

 ش،ادته؟ 
 طالب:.......

 يه شتء.مو عند هللا ما عل امحرَّمة على حسب مطابق ،ا للواقع به كاه صادقً 
 طالب:.......

 .نعم
 طالب:.......

ر  ،ووا لكوون لووو قوواا: أنكرمووا ثووم أقوو "بلــ  م ــ رســيهدا ق  ك   : ك ــ ثــم ةــدد بدــا بعــد للــ  وقــا " قووا: 
يس وادعووى أنووه لُبعوود المسووافة وال وسوويلة عنووده مووو  فسووش  ،ووذا، وتُوورد اللوو،ادة؛ أله ُبعوود المسووافة لوو

نه ه عنده ش،ادة ما ُينكر؛ ألأيه ملقة لكن ُيبين بعذر وإه كاه ب ا كاه ي ضرر  ذل ، وأ رتب عل
  ضيع الحش  ،ذا، فرق  ين أه ي رك،ا مع اع رافه  ،ا لُبعد الملقة وبين أه ُينكرما.

 طالب:.......
 أت ش،ادة الولد الثانت.قبلت ش،ادة ولد ور 
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 طالب:.......
 ما مو بقراره ما مو بل،ادة بقرار، ُتل مه بإقرار تيره؟نعم، 

 ......طالب:.
، أنت ما تل مه بوإقرار تيوره، وال بوله  قور علوى تيوره موو  قور علوى نفسوه، وموذه شو،ادٌة عليوه ال لوه

 فرق  ين أه تكوه الل،ادة له أو تكوه الل،ادة عليه. 
ا ق  االبـفصـد   ،ا  لـا الميـ  كلـف ىرهـمىي  ـ فـاى ا رجـ    ا وكلف ىرهـم  ب   اف وخل   وإلا مات رج   "

ألو   فوادعى رجوٌل أه علوى الميوت ديون مقوداره ال ركة ألو " ق  االباوصد   ،واى ا اآلخر مث  لل 
قه اال ون؛ ألنووه مووا فووت ال ركووة  ا موووادعوى آروور أه لووه ديوون ألووٌ  آرور، فُيقسووم  ين،مووا األلوو  ب ا صوودَّ

 سوو وعب األلفووين، ف ووورك ال ركووة علي،مووا األلوو  يووورك علي،مووا لكوول واحوودو من،مووا رمسوومائة مووذا ب ا 
يوودعت أُعطووت األوا  قضوويةو واحوودة، وامووا ب ا ادعووى واحوود، ثووم بعوود موودة جوواء ثوواهو ادعوووا جميًعووا فووت 

 األل  وان ،ى اس وعب ال ركة، والثانت ال شتء له.    
 ءالثوانت ين رور لعلوه  طلوع لوه شوت" األلـف لـلو  وال ةـيل للثـاري وإن كان في مجلسـيا كارـ "

 فيما بعد ُ عطى منه. به ظ،ر له شتٌء ثاهو  ثاهو 
 ألنه ال م أة ألحدمما على اآلرر. فإنه ُ قسم  ين،ما األل ؛" واحد   في مجلس   فإن كان"

طيب ب ا كانت البينات م فاوتوة موذا عنوده شوامداه، واآلرور شوامد وأموين دعوواه حينفوذو األضوع ، 
ن، مل ُ قدم صاحب اللامدين أو نقوا: به الدين يثبت باللامد واليمين الحش يثبت باللامد واليمي

 ء؟ف،ما سوا
 طالب:........

  ينة ُمع برة نعم.  
 طالب:........

 ؟ما ا
 طالب:........

 فيه؟ما ا 
 طالب:........

 ي  ر،ر أه الذمة رالص تعطلت، ب ا لم ي حمله أحد من الورثة.ذمذا ال
 طالب:........

 الذمة تعطلت اآله ب ا تحمله أحد الورثة  ذمةو عامرة ين قل بليه.
 طالب:........

ر ذا باألل ، ُحكم لألوا باألل  بحكمو شرعت، ثم جاء بعده آرر قبول قسوم ال ركوة مول ُينروُحكم ل،
 ه األل  ما عنده بال مذه األل ، اسُ وعب بالقضية األولى؟بفت دعواه أو ُ قاا: 
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 طالب:........
 ي ُ سلا الولد مل عليه ديوٌه أررى؟ذال مو ال

 طالب:........
 ؟ما ا

 طالب:........
ِرف الغرمواء فوت وقوتو واحود، لكون ب ا تقودم بعضو،م وتولرر بعضو،م موا جواء بال بعود نفوا  مو ب ا عُ 

 ال ركة.
 طالب:........

 ؟ما ا
 طالب:........

ت لكن ال ُ د أه ُ قر بوله األب موديٌن بول ثر مون موذا المبلو ، لويس معنوى أنوه ُنرورت القضوية وان ،و
 ُحكم  ،ا.

 طالب:........
 رـ وإن كان فـي مجلسـيا كا ،كار  األلف بي دما واحد   في مجلس   فإن كان"انرر كالم المفل  

 الحكووم والحكووم ملوو م، الحكووم أله ال ركووة اسووُ وعبت مووا بقووت شووتء" األلــف لــلو  وال ةــيل للثــاري
 القضائت مل م.

 عندكم شتء لللارح؟
  قوا؟ما ا اللارح 

 طالب:........
 بقرار.نعم، 

 طالب:........
 بالحصة.نعم، 

 ..طالب:......
  عنت ُ قسم على رمسة، ثم ُ ضرب فت اثنين، وُأضرب فت ثالث.

 ؟افً فت المغنت قاا شي
 طالب:........

   قوا؟ ما ا يرجع على األوا، 
فقـد كقـر  المي  إلا خلف وارث ا، وتركة، فكقر الهارث لرج   بديا   لا المي   سهغرق ميراثـ ، كن"

فـإلا كقـر بعـد للـ  آلخـر، رإـرت فـإن كـان فـي بهعلق ىي   بجميـ  الهركـة واحـهحقاق  لجميعدـا، 
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ــس، صــق ارقــرار، واةــهركا فــي الهركــة ــة المجلــس كلدــا كحالــة  واحــدة، بــدلي   ؛المجل ألن حال
 القبض، فيما   عهبر القبض في ".

 مو الخيار.
 وإمكان الفسخ في البيع، ولحوق الزيادة في العقد، فكذلك في اإلقرار."

قهضــي ألرــ    قــر بحــق    لــا نيــر ، فإرــ   قــر بمــا  ؛ إقــرار  وإن كــان فــي مجلــس  مخــر، لــم  قبــ 
 لــا  مشــاركة األو  فــي الهركــة، وم احمهــ  فيدــا وت قــيو حقــ  م دــا، وال   قبــ  إقــرار اررســان

 نير .
 قر المـهروثألن الهارث  قهم مقام المهروث، وله ك ؛الشافعي:   قب  إقرار ، ويشهركان فيدا وقا 

ب ، ف ـلل  الـهارث   قـد ال وألن م عـ  مـا ارقـرار   فضـي إلـا إحـقال حـق الغرمـال، فإرـ ؛لدما لق 
ا، رار  ثاري ـيهفق حضهرهم في مجلس واحد، فيبط  حق  بغيبه ، وألن ما ق ب  إقرار  كوال ، ق بـ  إقـ

 ث.إلا لم يهغير حال ، كالمهر 
ـا   حة م ـ  صـول ا، كرـ  إقـرار  بمـا يهعلـق بمحـ  تعلـق بـ  حـق نيـر ،  لـا وجـ    ضـر بـ ، تعلق 

 تصرف  في ، فلم  قب ، كإقرار الراها بج ا ة  بد  المرههن كو الجاري".
انت، وال ُتبطول حوش الثو ،والبينوة ُمع بورة ،مذا بخالف موا ب ا كواه موع الثوانت  ينوة به كواه معوه  ينوة

بخووالف مووا ُيووذكر موون بقوورار الوووارث ب ا أقوور لووألوا، ثووم أقوور للثووانت فإنووه  جوور ضوورًرا علووى تيووره، 
 ذو ال ُ قبل بقراره عليه.وحينف

ومووو قوووا اللوافعت ظووامر، لكوون مووذا الووذي ملوى عليووه المفلوو  وُحج ووه أ ًضووا  ،ووجوه القوووا الثووانت
   ظامرة. 

 ".ر حها  قه  بلسا ؛حكم بدا  لي رعم لم     :ى هى فكومك بركح  كي وإلا اى ا  لا مريض  "
ع برة، أسه أي نعم، ومذه اإلشارة مُ أشار نعم أشار  ر " ى هى فكومك بركح  وإلا اى ا  لا مريض  "

وفت صحيح البخاري فت حديث الكسوف أشارت  رأس،ا قالت: آ ة، فلشارت  رأسو،ا أي نعوم وموت 
 ُتصلت.

 طالب:.......
 فاله فاله بلى أه قالت: نعم. هفال

مووو موورأ  لووو كوواه أروورس موون األصوول العُ بوورت بشووارته، "إلا اى ــا  لــا مــريض  ى ــهى" منووا 
وحينفووذو ال ُتقبوول  ،  منعووه شوودة الموورل موون الكووالم، واح موواا أه  عووود بليووه كالمووهولكوون مووذا موورأ

 اإلشارة،  ل ال ُ د من ال صرأح.
، حكـم بدـا  ليـ  حهـا  قـه  بلسـار رعـم لـم     :ى ـهى فكومـك بركحـ  كي وإلا اى ا  لـا مـريض  "

" لبي هـ  رـ  مكـل   أل  ؛قبـ  م ـ لـم ت   ثم كتا بعد للـ  ببي ـة   ،ال بي ة لي :وقا  ،وما اى ا ى هى 
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فت كالمه األوا قاا: ال  ينة لت، لم ُتقبل منه، لو قاا: ُأنسوي ،ا مثول موا قواا فوت السوا ش، ُطوِلوب 
 بالبينة، قاا: ال  ينة لت، ثم بعد مدة جاء بالبينة، وقاا: ُأنسي ،ا. 

 طالب:.......
 .ُقبلت منه"قا : ك   ك رسيهدا"  على قياس المسللة األولى

 طالب:.......
 ؟ما ا

 طالب:.......
 فرق  ين أه  قوا مذا ومذا.  ،مو  قوا: عندي لكن ما مت حاضرة اآله، ما  قوا: ال  ينة لت

ثول موذه موالنسوياه م صوور، لكون فوت  "لبي هـ  ألرـ  مكـل    ؛قبـ  م ـ لـم ت   ثم كتا بعد للـ  ببي ـة  "
 وعنده بقرار. ،الصورة عنده بنكار أو نفت

 طالب:.......
ما ينفت على الج م، ال، ينفت على حسب علموه، مو ينفت على حسب علمه،  على حسب علمه،

 نفى على أنه لم  حضرمم أحد.
 طالب:.......

ولوم  حضورمم أحوود، فجواء بلوى القاضوت ُ طالوب، وقواا: ال  ينوة لووت  ،انقووا: موذا شوخص عقود عقودً 
نوت ب حكوت بمجلوس وقواا: ، فقوالوا: عنودنا لو  شو،ادة؛ ألنوه اوفالًنو اًنوباع بار ما عنده، ثم سومع فال

 المانع من قبول،ا؟ ماما ُتع بر؟ أم ، ُتع بر مذه البينة فاله، ومو ما يدري اش رأت من 
  طالب:.......

 ؛ أله المسللة ُمع برة فت عدوا.، مذا من  و ال ال ،المسللة مع برة فت عدوا ،ال ال
 طالب:.......

دعى عليه فت مجلس من المجالس  حكت ُ عقد عقد ما حضره أحد، ثم الم ، حصل مثل مذا كثير
شوو،د عليووه موون حضوور، لكوون مووفالء  ،عليووه وصووار مووذا االع ووراف وبووااًل  ، ووم واحوود اع وورف بوولمور

ــكتي قــهم  شــددون وال »اللوو،ود الووذين أدوا اللوو،ادة موون تيوور أه ُتطلووب موون،م مووا وضووع،م؟  ثــم  
 .«سهشددون    

 طالب:.......
ــ  »نعووم  ــكتي بالشــداىة قب ب ا كانووت اللوو،ادة ي رتووب علي،ووا ضووياك  «كن....خيــر الشــددال مــا  

يووه وال ُ خلووى عل ،س لوو،دوا، وإ ا كوواه الموواا محفوًظوواالموواا، فمنوودوٌب لللوو،ود أه  لوو،دوا قبوول أه  ُ 
 من الضياك، فحينفذو ال  ل،د ح ى ُ س ل،د.

 طالب:.......
 مذه الل،ادة تير، ومذه البينة  ينة صاحب الحش. "قا : ك   ك رسيهدا"مناك قاا: 
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 طالب:.......
ينفوت علوى القطوع والجو م، ثوم  ،موا حضور أحود ، ينوة هعلوى حود علموه موا فيو ،مو ما عنده  ينة ،ال

 المانع من قبول،ا؟   ماجاء الل،ود قالوا: نل،د عليه، 
حوث عون ي بذموو الو" قبـ  م ـ لـم ت   ثم كتا بعد لل  ببي ة   ،ال بي ة لي :وقا  ،وما اى ا ى هى "

 تير م ،م. مو  ،واؤ جا ني، مم الذوجاء  ،م، مذا ال  ينة
 طالب:.......

 قالوا؟ما ا 
، ك طالب: ا لـ ، ان ت ـليب  "ول ا، كر  ككل  بي ه ، بإقرار  كر  ال  شدد ل  كحد، فإلا ةدد ل  إرسان 

عــد بيــر  ن للــ  إقــرار لغرســيهدا؛ أل كويفــارق الشــاهد إلا قــا : ال ةــداىة   ــدي، ثــم قــا : ك ــ  
 لخصم  بعدم البي ة، فلم  قب  رجه      ". ارر ار، وها ه ا هه مقر  

 أو مم أتوا وأدلوا بالبينة، وقالوا: مو ما  علم؟ ،المسللة مل مو الذي أتى بالبينة
داىة طالب: هه كقر لخصم  بكن هؤالل الشدهى ليسها حقيقيـيا لمـا قـا : ال بي ـة، ل ـا فـي الشـ

 هه  قه : لي ةاهد، والشاهد قا : ك رسيهدا ثم رج . األولا
 وعلى حد علمه ما عنده  ينة؛ ألنه ما حضر أحد العقد. ،مو ما يدري 

 طالب:.......
مو ليس عنده  ينة؛ ألنه ما حضرمم أحود، لوم  حضورمم أحود، وتحمل،وم لللو،ادة ال علوم لوه  ،وا ثوم 

ر وكم واحد حصل منه أشياء فت  لدو آر ، حكتومو فت  لدو آرر  دأ  ،نسي،ا، مذا بعد مدةو طوألة
ضووور وقووالوا: فعلنووا وفعلنووا وفعلنووا وبح -نسوولا هللا العافيووة–وكلووفوا أسوو ارمم  ،وإ ا جوواء ،ب ا سووافر

 ش،ود ُ ل،د علي،م بإقرارمم.
 طالب:.......

 المصنِ   ما أظنه أشار بلى مسلل نا.
 طالب:.......

 فت مذه الصورة....
 طالب:.......

 ؟سِمَعت
 طالب:.......

 البينة سمعت اإلقرار من المدعت عليه، مذه الصورة ال ت نذكرما.
 طالب:.......

 ال، أنا ما عندي بشكاا فت قبوا البينة ال ت ال  علم  ،ا ولو ج م  نفي،ا.
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: ك ـ  مثال  قا :  قدرا العقد لم  كا مع ـا كحـد، ثـم جـال ةـاهد، قـا  - ا ةيخ–طالب: له لكر 
ايكهن واضقمعدم في هلا، ف  كلب . ًً

 مذا تعارل.
  ينة؟ توجد :ال  ينة لت، وقاا المدعى عليه :طيب لو قاا: المدعت

  طالب:.......
، قاا: أنوا اشو رأت األرل، وال اي وجد في،ا كن ً ذلكن في،ا ال عارل مثل قصة صاحب األرل ال

أمول الك واب ي،وود  توفواش رأت الكن ، و اك  قوا: بعت األرل بموا في،وا، لكون مثول موفالء ُنودرة، 
ِ  ِإَلْي َ }  .[75م   مران:] {َوِمْا َكْهِ  اْلِ َهاِ  َمْا ِإْن َتْكَمْ    ِبِق َطار  ي َؤىِ 

أل  دينار  مب وصولت بلوى  ،وأرسل،ا فت رلبة ،وأش،د هللا على  ل  ،وقصة من اق رل األل 
، وحوواه اوجوود مركًبوو ألنووه مووا ،صوواحب الحووش، ثووم  مووب بوواألل  موورًة ثانيووة؛ ألنووه بعث،ووا فووت رلووبة

و موب ُ عطيوه،  -تيسور لوه مركوب–فوصولت لصواحب،ا، ثوم أروذ األلو   ،الموعد فلرسل،ا فت رلبة
؛ أله  عنت مفالء نوادر، ُندَّر وِقلة فت الناس، وإه كوانوا مون الي،وود ،لما أعطاه قاا: وصل األل 

ِ  ِإَلْيـَ  } ْم َمْا ِإْن َتْكَمْ    ِبِديَ ار  ال ي َؤىِ  ـاْمـَ  َ لَ ِإال  َمـا ى  َوِمْ د  لكون  ،[75]م   مـران: {َلِلـ َ  ْيـِ  َقاِِم 
ِ  ِإَلْي َ } من،م  .[75]م   مران: {َمْا ِإْن َتْكَمْ    ِبِق َطار  ي َؤىِ 

 طالب:.......
 .-عليه السالم-أينعم نعم الي،ود من أعرم األمم أمة موسى 

ــا  كــهن  ثال  ،  قــه : البي ــة   ــدي كقــ  مــالمطالبــة بمبلــل ك لــا مــثال   - ــا ةــيخ–طالــب: كحيار 
 المد ا  لي . 

 فت الفارق. االمدعى عليه صار ُمنكرً 
 طالب:.......

 من نماء أجرته. ،لكن مو من نمائه
 الح مواا أه  كووه  ؛ألنه تيور مو ،م" بل  ةداىت  ليدم ق   يوإلا ةدد الهصي  لا ما هه وص"

يس مون مصولح ه، قود تكووه لوه نسوبة لو ،لوه نصويب مون موذه المقور بوه أو الملو،ود بوه، لكنوه ضوده
فوإ ا شو،د علووى الوصوت ُتقبول شو،ادته؛ ألنووه ال  جور بلوى نفسووه  ،الوصوت، ولوه أه  ل ول بووالمعروف

 نفًعا،  ل  جر علي،ا ضرًرا.
جور لنفسوه " لموا ا؟ ألنوه  جـر قب  إلا كـارها فـي حِ لم ت  " بحيث  جر بلى نفسه النفوع" وإن ةدد لدم"

مووذا الموواا وإه كانووت لووه نسووبة أو أجوورة كووذل ، بخووالف مووا ب ا كووانوا نفًعووا؛ ألنووه لووه أه  ل وول موون 
 بالغين كبار وليس ل،م نسبة وال عالقة له  ،م. 
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ــانوإلا ةــدد مــا    " ــي األحي ــق ف ُ جوون  ،م قطووع ،جنونووه تيوور مطبووش ، عنووت موون يوو وا عقلووه" خ 
ن قبووا م، وال  منع موُأفيش، مثل مذا ُقِبلت ش،ادته فت حاا بفاق ه؛ أله تكليفه فت حاا اإلفاقة تا

 ش،ادته وإل امه بال كالي  فت حاا بفاق ه، أما فت حاا جنونه فال.
يوووة ال قووارأر الطب" قــدر  لـــا طبيبــياقبــ  ةــداىة الطبيـــب العــد  فــي المهضـــحة إل لــم    وت  قوواا:"

كوم المعموا  ،ا ال ُ د من تعدد األطباء لقبول،وا، ب ا جوتء   قرأور طبوت فوت مسوللةو ي رتوب علي،وا ح
 وأحياًنووا ُ طلووب ثالثووة موون االس لووارأين مووا  كفووت أطبوواء ،ُ وود أه  كوووه األطبوواء أ ثوور موون واحوودال 

 ه؛ أله المسللة تح اج بلى مثل  ل .و عادي
ال وإ" قـدر  لـا طبيبـياقبـ  ةـداىة الطبيـب العـد  فـي المهضـحة إل لـم    وت  على كل حواا قواا: "

 فاألصل االثناه. 
نوه فوت أل"فـي ىال الدابـة"  ،يطار طبيب الحيوانات اسومه  يطوارالب" وكلل  البيطار في ىال الدابة"

الحكووم مثوول طبيووب البلوور، فوووإ ا ادعووى أه مووذه الدابووة في،ووا عيوووب تُوورد بووه ب ا  يعووت فُيقبوول كالموووه 
موذا  بمفرده ب ا لم يوجد اثناه، واألمرال والعيوب ال ت تُورد  ،وا الودواب موجوودة وم نوعوة، وأطبواء

 موجودوه وم وافروه من الِقدم. النوك من الخلش الحيوانات
 وطب البيطرة مل  ح اج بلى دراسة أو ربرة؟ 

 طالب:.......
 ربورة، واآله صوار لوه قوانينوه، وأنرم وه وال ُي عودى ،ح ى الطب البلري كاه ما  ح اج بلوى دراسوة

 بحيث لو تصدى له أحد من تير ش،ادة فإنه ُ منع، لكن الطب ما أظن له كليات البيطرة.
 ......طالب:.

 ال ال ما مت   راعة.
 طالب:.......

 ما أدري الطب البيطري.
 طالب:.......

 ال  خضوع ،وإال فالكل كاه على الخبرة والمراه ،ووِجد مذا ،وِجد مذا ، عنت موا ب للطب البلري 
نوه وإه كاه األطبواء الم قودموه ل،وم تالميوذ، ول،وم ك وب،م ومفلفوات،م، لكون كل،وا تودا علوى أ ،لدراسة

 برة والمراه.بالخ
 طالب:.......

تفاصويل وفووت تيووره مون ُك ووب الطووب وموت كثيوورة في،ووا تفاصوويل  هفوت ك وواب قالقووانوه  ال ون سووينا فيوو
 ،دقيقة، لكن مع  ل  النوووي اق نوى قالقوانوه  ال ون سوينا اق نواه، فقواا: "أظلوم قلبوت وضواك حفروت"

ه كلنوو  ،وال ي ولثروه  ،ب علومو كر أشياء كثيرة "ح ى أررجت الك واب" وتجود موذا الك واب عنود طوال
 شتءو حصل. ما
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 طالب:.......
مووذا الفوورق، وكونوو  تلرووذ علموو  موون مثوول ا وون سووينا  ،الفووارق أه مووذا يووفثر فيووه، ومووذا مووا يووفثر فيووه

 رنديش تير كوه أه مذا العلم أ ًّا كاه، ال ُ د أه  كوه بمام  فت أمورك كل،ا من ُ ق دى به.
 طالب:.......

 مذا مو السبب.
 .......طالب:

المفل ؛ لذل  الك اب مع مد ومطبووك مون سونين فوت أوروبوا وُأودرَّس منواك مون مفوات السونين ، نعم
 مطبوك، وُأدرَّس عندمم.

 طالب:.......
على كل حاا مت رطر وم لة قدم، وُأخلى من أه ي لثر، وقد حصل لكثير ممون قورأوا فوت ك وب 

 واج ُأح واج بلي،وا عنود مون يوفمن تولثره  ،وا، وأحعلم الكالم أه تلثروا ولم  سو طيعوا أه ي خلصووا، و 
 بلووى الوورد علي،ووا مثوول شوويي اإلسووالم وتيووره قوورأوا في،ووا وردوا علي،ووا، لكوون بعوو  النوواس ب ا عِلووش فووت

  منه ُشب،ة ما اس طاك أه ي خلص من،ا، ف،ت م لة قدم.
 طالب:.......

 في،ا؟ما ا 
 طالب:.......

 وجودة اآله.الكيمياء عند الم قدمين تير الكيمياء الم
 طالب:.......

رٌب ن،وا ضوأال ال أنا أقوا: الكيمياء؛ ولذل  حذَّر من،ا السول  األئموة والعلمواء، و كور ا ون رلودوه 
 من السحر؛ أله في،ا ما  قلب األعياه مذا الكيمياء عند الم قدمين.

 طالب:.......
 اآله ما أحد... أنت درست كيمياء؟

 طالب:.......
 ومالمح،ا؟من أظ،ر معالم،ا  ما

 طالب:.......
 دارلة والفي أاء أدرل. نعم

 طالب:.......
 ال الفي أاء أدرل.

 طالب:.......
 لكن من الم قدمين. ،أراف
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أه  ال ُ ودفو السوحر، وأنوه ال ُ ود موادام كيميوا مون  ، وأفواد كالم،وم أن،وا في،وا ضوروبتكلموا في،ا ،ال
 تقرأ مذا.

 طالب:.......
 قاا ا ن رلدوه؟ ما ا 
 :.......طالب
 ه أو...ال انرر الكالم بال فصيل.االطحاوأة سطر فت 

 طالب:.......
 على كل حاا الوضع مخ ل .

 طالب:.......
 تقلب األعياه.، نعم

 طالب:.......
 ؟هرأ   في ماالمغناطيس 

 طالب:.......
 ؟أم صحيح 

 طالب:.......
 ال؟أم مالحرات  هواقع في

 طالب:.......
 -لسوحرا –ه، وأقرته اللجنوة الدائموة ونقل وهأنواك السحر، وأقره ا ن كثير ونقلولذل   كره الراري من 

 ضرٌب من ضروب السحر.
 طالب:.......

 ال نوأم المغناطيست.
 طالب:.......

ي  حموووول الحديوووود مووووذا تيوووور، لكوووون اآله ال نوووووأم المغناطيسووووت نجوووود فووووت بعوووو  األقسووووام فووووت ذالوووو
 مك وب علي،ا. أنه المس لفيات

 طالب:.......
 ا.مهللا  قولوه: الرنين المغناطيست أنا ما أفرق  ين،و

 طالب: كةعة  ا ةيخ الرريا المغ اطيسي نير اله هيم.
 نه سحر؟ذي قالوا عنه: بوأنت تعرف ال نوأم المغناطيست ال

 طالب:.......



 

 

 
 

12 

  (3  األ ضررررريةشررررررر اتررررررر اخلر ررررر  كترررررا    

 

 

12 

ت مم ينوموه بطرقو راصة، ثم ي كلم مذا اللخص بما ال علم له به سوابًقا موذا ال نووأم المغناطيسو
ٌم األمر سو،ل، لكون لويس لوه بوه علوفذا الذي ُحِكم عليه بلنه سحر؛ ألنه لو كاه له به علٌم سا ش م

 سا ش، ثم ُ خبر عن أشياء ال علم له  ،ا شياطين.
 الل،ادات.مارلنا فت 


